
 Info Gastronomisch 
Wandelweekend 

ADRES BESTEMMING:
Goethalsstraat 1
8620 Nieuwpoort

Tel: 058 22 23 60
www.sandeshoved.be

PROGRAMMA:
Vrijdag 27 januari
- 16.00 u. kamers beschikbaar
- 19.15 u. avondmaaltijd
- 21.15 u. vertrek korte 

avondwandeling

Zaterdag 28 januari
- 08.00 – 10.00 u. ontbijt buffet
- 9.30 u. vertrek dagwandeling
- 14.00 u. vertrek wandeling
- 18.30 u. gastronomisch diner

Zondag 29 januari
- 08.00 – 10.00 u. ontbijt buffet
- 11.00 u. uitchecken kamers 

Van 27 tot 29 januari zijn we te gast in hotel Sandeshoved te 
Nieuwpoort. 
Sandeshoved is voor velen onder ons geen onbekende. Deze 
bestemming stond reeds meermaals op ons programma en brengt ons 
terug naar onze eigen Belgische kust. Mogelijk ervaren sommigen dit 
dan ook een stukje als ‘thuiskomen’.
Nieuwpoort heeft heel wat te bieden om op ontdekking te gaan. Slenteren op de zeedijk, 
winkelen in de Albert I-laan of de Lombardsijdestraat, bootjes kijken in de grootste 
jachthaven van Noord Europa, strandtochten en tochten door de duinen bewandelen… 
Kortom, alle nodige ingrediënten om er een aangenaam weekend van te maken.

IN- EN UITCHECKEN
De kamers staan vrijdag ter beschikking vanaf 16.00 u. Laat je bagage in de auto zolang 
je kamer niet beschikbaar is.
Kom je later dan 18.00 u. toe, verwittig ons dan hiervan (0496/23.47.51 – Bert Van Craen 
of 0496/57.39.68 – Geert Jacobs).
Op zondag dienen we onze kamers te verlaten om 11.00 u.

RECEPTIE
Bij aankomst vragen wij je om je aan te melden bij de receptie. Daar krijg je je kamer 
toegewezen én voor diegene die een garage reserveerden, de sleutel om toegang te 
krijgen tot de gehuurde garage.

WAARBORG GARAGE
Zij die bij hun inschrijving ook een garage reserveerden, zullen bij aanmelding aan de 
receptie gevraagd worden om een waarborg van 10,00 euro te betalen voor de sleutel om 
toegang te krijgen tot de garage.  Deze 10,00 euro wordt terugbetaald op zondag na het 
inleveren van de sleutel.
Op vrijdag kan de wagen geparkeerd worden vanaf 14.00 u. Zondag dient de parking 
verlaten te worden uiterlijk om 13.55 u.

Vanuit de parking is er geen lift naar de receptie of kamers. Wie veel bagage heeft, kan 
beter zijn wagen even voor de ingang van het hotel parkeren om de bagage uit te laden 
aan de receptie van het hotel om dan vervolgens de auto te gaan parkeren in de parking.

RESTAURANT
ONTBIJT: van 08.00 u. tot 10.00 u.
AVONDMAAL VRIJDAG: om 19.15 u.

In het restaurant worden er voor ons gereserveerde plaatsen voorzien. Kijk dus zeer goed 
naar de aanduidingen op tafel.

Voor het gastronomisch diner op zaterdagavond worden we verwacht om 18.30 u. in het 
restaurant voor het aperitief. Na het nuttigen van het aperitief laten we ons culinair 
verwennen met een 7-gangenmenu.

Tijdens de maaltijden is het tafelwater inbegrepen. Op zaterdagavond eveneens de wijn. 
Andere dranken die we wensen te nuttigen tijdens de maaltijden dienen ter plaatse 
onmiddellijk betaald te worden.

MIDDAGMAALTIJDEN
Op zaterdag- en zondagmiddag voorzien wij niet meer een middagmaaltijd in het hotel en 
kan iedereen zelf bepalen wat en waar zij hun middagmaal willen nuttigen. Zij die dit 
wensen kunnen terecht in één van de drie restaurants/bistro’s van hotel Sandeshoved 
(reserveer best op voorhand je tafel). Ook elders op de zeedijk, evenals in de winkelstraat 
gelegen aan de achterzijde van het hotel vind je heel wat eetgelegenheden.

HANDDOEKEN
Deze zijn voorzien in de kamers, washandjes niet. Haardroger is tevens in elke badkamer 
aanwezig.
Er is geen onderhoud voorzien van de kamers op zaterdag, de bedden worden dus 
eveneens niet opgemaakt.



Davidsfonds Schriek
Tel: 015 23 53 72

info@davidsfonds-schriek.be
www.davidsfonds-schriek.be

ROKEN
In het hotel geldt een algemeen rookverbod.

WIFI
In het hotel is WIFI aanwezig. Toegangsgegevens voor het WIFI-netwerk ontvang je bij 
het inchecken bij de receptie.

BAR
De bar in hotel Sandeshoved heeft geen vaste openingsuren. 

IK GA OP VAKANTIE EN NEEM MEE
- Zaklantaarn: deze kan handig zijn bij onze vrijdagavondwandeling.
- Stevige wandelschoenen: gepast schoeisel om deel te nemen aan een van onze 

wandelingen is wenselijk. Breng ook een oude krant mee om je wandelschoenen op 
je kamer te zetten.

- Sjaal, handschoenen en muts: aan zee staat vaak een stevige zeebries. Een warme 
sjaal, handschoenen en muts kunnen dan eveneens welkom zijn.

IN DE OMGEVING
- Shopping: Nieuwpoort-Bad beschikt over een trendy winkelstraat voor eindeloos 

shopplezier! Aangezien dit een ‘badstad’ is, zijn de winkels ook geopend op zondag.
- De Lenspolder: Met kinderen kan u terecht in kinderboerderij ‘De Lenspolder’. Hier 

leren ze op een speelse en leerrijke manier kennis maken met het leven op de 
boerderij.

- Fauna en Flora: hiervoor kan u terecht in natuurreservaat ‘De IJzermonding’ en 
natuurgebied ‘De Koolhofput’.

- Bezoekerscentrum Westfront: Nieuwpoort speelde een belangrijke rol in WO I. 
Hierover komt u meer te weten in het bezoekerscentrum Westfront, gelegen onder 
het Koning Albert I-monument.

- Subtropisch zwembad Oostduinkerke: glijbanen en golfslagbad, wellness met 
verschillende sauna’s, baden en massages vlak bij het strand van Nieuwpoort.

- Plopsaland: op 17 km van het hotel vind je dit Studio 100 pretpark. 

Wandelingen
Vrijdagavond – 21.15 u. – korte avondwandeling
Gids: Geert Jacobs
Vrijdagavond voorzien we een korte wandeling van ongeveer één uur langs de IJzer via 
de Promenade Paul Qrban richting het Martiem Park om vervolgens terug te keren naar 
Hotel Sandeshoved door het Prins Mauritspark.

Zaterdag – 9.30 u. - dagwandeling
Gids: Paul Michiels
We vertrekken samen om 9u30 aan de receptie van het hotel met een korte wandeling 
naar de tram die we nemen richting De Panne waar onze dagwandeling “GR 5A 
Kustroute” van 18,71 km start rond 11u. We bevinden ons grotendeels op de Vlaamse 
Kustroute ‘GR 5A, Wandelronde van Vlaanderen’. Dat is een aftakking van de 
legendarische GR 5, van Hoek van Holland naar Nice, de Noordzee – Rivièra. Het is een 
unieke route langs zee en strand, over ‘berg en dal’ in de duinen en door schitterende 
natuurgebieden. Tal van bezienswaardigheden worden via de route met elkaar 
verbonden.
Een stopplaats voor een korte lunch zal tevens voorzien worden.  Terugkomst in het Hotel 
is voorzien rond 16u.
De GPX van de wandeling zal enkele dagen voor het weekend beschikbaar zijn om te 
downloaden vanaf de Davidsfonds Schriek Website.

Zaterdag – 14.00 u. – namiddagwandeling
Gids: Marcel Ceulemans
Via het strand wandelen we richting Oostduinkerke om de duinen in te trekken waar de 
jongsten onder ons zich kunnen uitleven door het beklimmen van de vele duinenruggen. 
Via rustige straatjes in het hinterland van Nieuwpoort-Bad keren we terug richting Hotel 
Sandeshoved.


